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oc€na dorobku Daukowego i książki profeŚorskicj pt. ,,Teologia państwa w pismach Jo-
sepha Ratzingera (Benedykta xYD'' w postępowaniu o nadanie tytulu naukowego profe.

sora nauk teologicznych ks. dr. hab. Januszowi Szulistowi, prof. UMK

l. zyciorys naukorry i działalność dydakfyczna oraz organizacyjna
Ks. Janusz szu|ist, urodzony 26 rvrześnia t973 r. w Kańuzach, po ukończeniu szkoły

podŚawowe.j i Technikum Mechanicznego. zakończonego maturą w 1993 roku. wstąpil do
wyższego seminarium Duchorvnego w Pelptinie. T}tuł magistra teo]ogii uzyskał w loku
|999 w Kato|ickim Uniwers).tecie Lubetskim, na podstawie pracy: TeoĄ/cealne implikacje
poznania istoty bytu w fenonehologii Edt luhda Husserla, napisanej pod kierunkiem ks. dra
Antoniego Dunajskiego. Kandydat do t}.tułu profesora nauk teo|ogicznych święcenia kapłań-
skie przyjął 23 maja 1999 r. z rąk ks. bpa prof. dra hab' Jana Bernarda szlagi.

Po trzech latach pmcy duszpasterskiej. w roku 2002, ks. Szulisr zostal ikierowany na stu-
dia specjalistyczne z zakresu kato|ickiej nauki społecznej na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu w |nnsbrucku. w tym samym czasie studiowal także teologię do8matyczną. w roku
2006, po ukończeniu sfudiów sp€cja|istycznych z zakesu tęo|ogii, otrzymał t},tuł dokora
teologii na podstawie lozprawy doktorskiej: Die personaliśtische Fr{edenselhik yon JohaWEs
Pa l II (Hamb1JrE2008). Podczas pobyru w Austrii (do I lipca 2OO9 roku) ks. Szulist praco-
rvałjako kapelan w szpitalach rv Hochzirl irv Klinice lv Innsbrucku oraz w Domu starców
Hoetting. a takŹe - na polecenie biskupa w Innsbrucku - k;erował referatem do spraw duszpa-
stęrstwa obcojęzycznego w Diecezji Tyrolskiej'

od 200ó roku Kandydat do t)1ułu prof€sora wykłada naukę społeczną Kościoła w W}z'
szym seminarium Duchownym w Pe|plinie, a w roku 2oo9 został zatrudniony na Wydziale
Teologicznym w Toruniu jako adiunkt w zakładzie Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki
społecfnej. Przedmiotem prowadzonych pżez niego wykładów w tej jednostce olganifacyj.
nej są kwestię należące do szeroko rozumianych nauk społecznych (m'in. wstęp do socjologii,
polityka społeczna państwa, teologia moralna szczegółowa _ moralność życia społecznego,
socjologia wychowania, etyka pracy)' Niektóre wykłady prowadzi takż'e w języktr nlemrec-
kim. Prz€dstawione do oceny pubIikacje i będące ich podstawą prowadzone badania, pozwa-
lają strvi€rdzić' że natychmiaŚt po uzyskaniu stopnia dokora ks. szulist fozpoczął pracę nao
habilitacją. zostały one uwieńczone rozprawą habilitacyjną: |v kienlnht pełniejszego czlovie.
czeńshł ' Dobro ]|Jspólne wzo|cem dla persondlislycznych odniesień v rzecłĄ|is|ości spo-
teczno-politycznej. Ko|okwium habititacyjne odbyło się na Papieskim Uniwers}tęcie Jana
Pawła ll w Krakowię, w dniu 3l marca 20l I roku.

W roku 20]2 ks. szulist podjął pracę na stanowisku wykładowcy w wyższej szko|e Ko-
munikacji społecznej, prowadząc zajęcia z wprowadzenia do socjologii (rvykład)' współcze-
snych problemórv socjologicznych (wykład)' etyki pracy (wykład). wprowadzenia do fi|ozofii
(wykład)' etyki zawodu pedagoga (wykład)' Prowadzi w tym ośrodku, otrzymując stanowisko
profesora nadzwyczajnego, również seminarium Iicencjackie. stanowisko profesora nadzwy-
czajnego otrzymał także w Katedrfe Pedagogiki, Katolickiej Nauki społecznęj i Prawa Kano-
nicznego UMK (2016 r.). Zaięcia w formie wykładów i senrinarium naukowego (m.]n. na
temat eklezjologii w nauczaniu Benedyka xvl) Kandydaf prowadził takŹe n; Faku|tecie



Teo|ogicznym Uniwersytefu w wuerzburgu' trzykrotnie wyjeżdzając za granicę w mmach
europejskiego progmmu Emsmus +.

Ks' Janusz szulist jest zarówno uczestnikiem, jak i organizatorem' licznych konferencji
naukowych, a takze popular}zujących naukę pre|ekcji oraz całych cyklów wykładów (otwar-
tych). Jeś|i chodzi o te pierwsze, podlegające szczególnej uwadfe ze wzg|ędu na złoż'ony
przez niego wnios€k o nadanie t}tufu profesora' to po habilitacji był on kierownikiem jednej
konferencji międzynarodowej oraz sześcju ogóIńopolskich' Poza tym w trzech konferencjach
ogó|nopolskich uczestniczył jako członek komitętu organizacyjn€go. Jak się wydaje, do dru-
giej grupy or8anizowanych przez ks' Szulista konfęr€ncji' na|eżą tę kierowane nie ty|ko do
teo|ogów. filozofów czy studentów teologii, a|e również do osób podejmujących zagadnienia
regionalizmu. w związku z Ęm zaangażował się on w przygotowanie i prowadzenie tzw.
Areopagu Pe|plińskiego _ ogólnopolskiej konferencji cyklicznej, organizowanej przez wy-
dział Teo|ogiczny UMK w Toruniu, zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Kurię Diecezjalną
Pe|plińską. Tematyka wygłaszanych w tym cyklu referatów (re|igijność Pomorza, system
edukacji regiona|nej na Pomorzu, dziedzictwo diecezji chełmińskiej na Pomorzu) skierowana
była do szerszego glona odbiorców, wobec których systematyczna wiedza teoIogiczna, filozo.
ficzna i socjo|ogiczna, domaga się _ niełatwej z pozycji naukowca _ a|e bardzo potrzebnej,
popularyzacji wiedzy. zostały zorcanizowan. iuf |tzy edycje tychże konferencji, którymi od
samego początku kierował ks. Janusz szuIist. Do wspomnianej popularyzacji, prowadzonych
przez kandydata badań naukowych, na|eŻy za|iczyć również cykl wykładów soborowych,
zorganizowanych przez Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu oraz prelekc.je dla Katolic-
kiego stowarzyszenia ''Civitas Christiana''' Insł'tutu Formacji Kapłańskiej, Duszpasterstwa
Ludzi Pracy oraz Uniwers}tetu Trzeciego wieku' Do działalności popu|aryzującej naukę na-
|eżą 1akze pubIikacje na łamach .Niedzieli.' i .,Pielgrzyma''. Podobnie jak \łystąpienia w T€.
lewizji Trwam i Radiu Maryja oraz w audycjach Radia G,łos w Pe|plinie, wpro\ładzających
w problemalykę Pelplińskiego Areopagu' Łącząc z tą popularyzatorską działalnością dydak-
tykę nasz Kandydat wygłosił trzy cykle wykładów na wydziale Ekonomii i zarzĄdzAnia
UMK w Toruniu, przedstawiając zarys katoIickiej nauki społecznej oraz zagadnienie własno-
ści w nauczaniu społecznym Kościoła. Ponadto wykładal w Koszalinie, w ramach studium
podyplomowego teologii na Wydziale Teologicznym US.

Do ocenianej działalności dydaĘcznej i organizacyjnej Kandydata nalęży również jego
zaang^ż,owanię w prace wydawnicze oraf r€dakcyjne' w licznych czasopismach. chodzi fu
o pełnioną przez niego (od 2013 roku) funkcję redaktora naczelnego ,,Sfudiów Pelplińskich".
Nie powinno się pomłać także jego członkost.tva w radach naukowych ,,Zesz)tów Nauko-
wych Międzynarodowe8o centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKsw"
(od kwietnia 20l5 r.), ,.zesz}tów Gdyńskich'' (od maja 2016 r.). wresfcie licznych recenzji
w wielu periodykach naukowych.

Ks' szulist jest członki€m międzynarodotiych i krajowych gremiów naukowych' takich
jak Europejskie stowarzyszenie Teologów Kato|ickich (od listopada 20|3 roku), Towarzy.
stwo Naukowe w Toruniu (od stycznia 2010 _ członek zrvyczajny) oraz Towarzystwo Nau.
kowe Franciszka salezego (od marca 20I]). w Pelplinie zorganizował Pelpliński oddział
Polskiego Towarzystwa Teologicznego, pełniąc funkcję jego kierownika (od marca 20l4 r').
Poza tym jęst członkiem Wydziałowej Komisji ds' Efęktów Ksztalcenia i Nowych Kierunków
studiów' od pazdziernika 20l6 roku uczestniczy w pracach wydziałowej Komisji wydawni-
czej, angaŹując się w powstawanie studiów I stopniai ki€runek organizacja opieki nad osobą
starszą (w 20l4 roku). z dniern 24 rnarca f0| 6 r. został powołany na kooldynatora tworzenia
studiów Il stopnia, kierunek organizacja opieki nad osobą starszą. W ramach działalności
dydaktycznej brał czynny udział w kształceniu kadr, m.in. jako recenzent wjednym przewo-
dzie habi|itacyjnym (22 czerwca 20|6 r'. PWT Wrocław) i członek komisji w dwóch postę-



powaniach habilitacyjnych na Wydziale Teologicznym UMK w Toru nh, (25 maja21l6 r, iZO
czerwca 2017 r.). Ponadto był promotorem w trzech doktoratach (] i26 marca2ol4 r.oraz |5
kwietnia 2015 r-). Ks' szulist był także recenzentem w cfenech przewodach doktoBkich (2ó
marca 20|4 .. UMK To|uńl 20 pazdziernika 2014 r., UKsw warszawa; 17 grudnia' 2o|2 t.,
UKSW Warszawa; 27 pzeovca 2016 r.' UKSW Warszawa). wypromował 24 magistrów
i w 32 magisteriach był rccenzentem; był promotorem w 30 |icencjatach zawodowych, a w 46
recenzentem. Ze względu na faangażowanie w dydaktykę i plowadzone badania naukowejest
|aureatem nagrody Rektora UMK w Toruniu (2o]4 i 2017); dwulgotnie wyróżnrcDy przŚz
Rektora UMK w Toruniu (20l3, 20|ó). otĘymał Medat Edukacjj Narodowej ,'za szcz€goln€
zasługi dla oświaty iwychowani'. (2017 r'). został również powołany na członka kapituły
Narodowego Komitetu Seniora (7 grudnia 2015 r.).

2. Ocena publikacji
Przedstawiony do oceny dorobek naukowy ks. szulista pozwala stwierdzić, że po ko|o-

kwium habiIitacyjnym został on powiększony w stopniu wystarczającym do przeplowadzenia
postępowania o nadanie mu t}'tułu profesora. według oceny pa.ametrycznej Bibliometrii Bi-
blioteki Uniwefs}'teckiej UMK w Toruniu Kandydat zgonadzit 337 punków, publikując
12 książek (w tym l0 monografii naukowych), 29 artykułów naukowych, 9 recenzji i opinii
na temat książek, opublikowanych w czasopismach naukowych oraz 9 recenzji wydawni-
czych. Jak się wydaje wańo jednak przynajmniej wspomnieć o jego pracach (ańykułach
i książkach) opublikowanych jeszcze przed ufyskaniem t}tułu doktora habilitowanego.
Pozwalają one bowiem dostrzec i ocenićjego drogę naukową, jak równiez pojawiające się na
niej problemy oraz dokonywan€ pŹez Autora rozwiązania' świadczące o dość Źadkiej umie.
jętflości ni€ tyIko,łączenia ze sobą kwestii społecznyoh izagadnień właściwych sysremarycz.
nej refleksji wiary, ale fównież ukaz}avania ich zwięków oraz zachodzących za|eŹności.

l tak. jeśli chodzi ojego artykuły, jako podstawowe i niezb}'wa|ne wymiary w r}łn prcce.
sie ks. Janusz Szulist ukazuje ludzĘ przyrodzoność omz nadprzyrodzoność (wieczność)
ajako fundamenta|ną rzecz)ałistość wjego przebiegu icelowości, ludzką osobę wjej b}'to-
wej integralności, czy|i ujętą w perspektFvie stworzenia i odkupienia. opublikowany w,,stu.
diach Warmińskich'' (t. 48' 20l l, s. ]97-210) tekst pt' Dobra ha|erialne ) służbie człowie.
kawi - teologiczna inlefprerącj a funkcj i gosPodarczci rodziny. poruszający kwestie społeczne
w perspekt}.rvie teologii systematycznej, nie ogranicza się ty|ko do warsztatu imetodo|ogii
właściwej katolickiej nauce społecznęj. w artyku|e tym. podobniejak w wielu innych' Autor
podejmuje bardzo złożone zagadnienia związane z persona|izmem chrześcłańskim' Podstawą
do refleksji na ten temat jest teo|ogia systematycfna, a|e też fi|ozofia, a zwłaszcza ontologia
osoby ludzkiej z jej praktycznymi odniesieniami, takze do polityki' Taki sposób postępowa.
nja, wraz z nowymi, pojawiającymi się w polu zaintęresowania ks. szulista zagadnieniami,
staje się dość charakterystyczny' widać to chociażby w tekście pt. Relacyjne odniesienia
v teoloqii Bernharda Wehego jako sposób inrerPretacji rzeczrĄ,is|ości społecznej' (,'studja
włocławskie'' 20l0' t. xlll' s. 9ó-i07). Natomiast w artykule pt. Współczesna ocena moralna
zystu (,.Seminare. Poszukiwania naukowe'. 20|0/|. I I, s. 99-l lo) Autor ukazuje podstawy
teo|ogiczne zajęcia się tym prob|emem w refleksji lviary. Bardzo interesujący jest fragńent
tekstu, poświęcony rzeczywistości osoby w tym kontekścię. Podobnię zresztą jak w innym
ańykule. w którym analizuje procesy i kyzysowe sluacje (konflikty), jako konsekwencję
pominięcia w debacie oraz refleksji naukowej (nawet jeśli socjologichej) rzecz}nvistości
|LldzkieJ osoby _ SpeLylika Ęecz}ĄI,istości społeczno-poli|ycz ej ł kon|ekście teorii konJlikrón,
spolecznych Ralfa DahrendorJa (,Studia Socialia Cracoviensia l, 2010, nr 2). Wreszcie
w attyku|e pt. Poniędzy rzec4Ą|is|ościq kościelnq a społecznq. Teologia dialekryczhd Karla
Barrha (,,Teo|ogia i człowięk' Półrocznik wydziafu Teologicznego UMK'' 12, 2oo8, s. 77.



93) prezentuje poszukiwania Karla Bańha, zmierzające do przedstawienia istnienia w świecie
Kościoła i spoteczności ziemskich przy zachowaniu ich tożsamości.

Po habi|itacji ks. szulist kontynuuje swoje badania, poszerza1ąc systematycznie dotych.
czasowe zainteresowania i zgłębiając niektóre problemy. Dotyczy to m.in. kwestii narodowo-
ści w relacji do osoby ludzkiej i struktur społecznych. Poza tym ludzkiej pracy, z uwzględnie-
nięm nie tylko aspektu teo|ogicznego' ale również podmiotowego i przedmiotowego wymia-
ru, w nierozerwalnie związanych z nią zagadnieniach, takich jak: wolność człowieka w per-
spektywie tworzenia i funkcjonowania struktur społecznych; pluralizm i indywidualne (ed-
nostkowe) wańości, nad którymi Autor pochy|a się dokonując przy okazji recepoji poglądów
papieża Benedykta XYI'' Pny czym Joseph Ratzinger staje się comz częściej omawianym
autorem w pub|ikacjach Kandydata, odnoszących się np' do kwestii sprawied|iwości i perso-
nalizmu (priory'tet osoby, prawda, miłość), polityki społecznej i znaczenia w niej nawrócenia.
według Benedykta xvl _ co Kandydat stam się ana|izować w swoich pub|ikacjach _ funda.
mentalnym dla chrześcijanina jest doświadczenie wiary' w ramach którego realizuje się dra-
mafurgia jestestwa jednostek i wspólnot. Modus interpretacyjny teologii dramatycznej, oparty
na teorii mimetycznej, pozwa|a na odkrycie zasadniczego pźes,łania miłości, obecnego
w orędziu zbawczym' najpełniej objawionym w osobie Jezusa Chrystusa iodkrywanym po-
Przez zawięrzęnię Bogu. owa miłość jest w nauczaniu Benedykta XVI zarówno źródłem, jak
również doskonałym spełnieniem cnoty sprawiedliwości' a postępowanie według zasad prawa
Boż€go pozwa|a społecznościom uzyskać status środowisk cechujących się pokojem, którego
korektą jest rzecz}nvistość transcendentna (Teolołi.l dramatyczna jako sposób iń|erpretacji
viary na przykladzie naucząnia Bened)k|a xyl' ''studia Gdańskie'., t. XXXll, s' l55-l72;
Pojęcie nilości Franciszka Drqczkowskiego jako modus inte|pretacyjny eńcykliki ''Carirąs in
1)efitole', Benedyka WI,,,Studia Pe|plińskie,' 20ll' t' XLIV' s.459-4,74; Pe|sonalis|yczne
kly|efi m spraviedlh|,ośti v nauczaniu Josepha Rąlzingera/Benedykta XvI, wi spra||,iedli-
vość i nibść spłeczna' Re/Ieksja interclysLyplinarna v gq-lecie Archidiecezji Katolvickiej,
red' A. wuwęr' Księgamia św' Jacka, Katowice 2015, s. l l3.l30; D. Kotecki, K. Krzemiński,
T. Huzarek. w. Łużyński, M. Mróz, w. Niedźwiecki, M. c. Paczkowski, K. Pi|arz, Cz. Ry.
chlicki, s' suwiński, J. szulist, I. werbiński, Drogi nadziei, Toruńskie wydawnictwo Di€ce-
zja|ne, Toruń 20l5' ss' 244).

w tym. pohabilitacyjnym okesie twórczości, Autor w swoich artykułach znacznie więcej
miejsca poświęca refleksji na tęmat rodziny, zwłaszcza w aspekcię wychowania i rzeczywi-
stości wspólnoty; zjawiska globalizacji - ana|izując je szczegółowo przez pfąywołanie naj-
częściej formułowanych koncepcji w związku z tym fenomenem i ukafanie rodziny jako
wzoru globalizacyjnych odniesień oraz konseklvencji, zwłaszcza w wychowaniu. odnosi się
także do tekstów papieża Franciszka, akcentującęgo wzajemną zależność między głoszeniem
Ewangelii a byciem jednocześnie świadkiem wiary. AnaIizując adhortację papieża Evanqelii
qalrdhrm zwraca uwagę na zawańy w niej postulat przemiany świata rv rzeczywistośó, w któ-
rej kazdy człowiek będzie cieszył się na|eŹnym szacunkiem. wspó|noty będą wówczas prze-
strzeniami prawdziwego wzrastania w człowieczeństwie' a wielomkie przemiany i inicjaryrvy'
mające miejsce w ramach porządku Bożego. pozwolą ostatecznie budować pokój, który jest
darem zbawczym dla człowieka i dla całego świata' warunkiem jednak tego jest uprzednie
doświadczenie wiary, która rodzi się w spotkaniu zę słowem BoŹym, w pełni objawionym
w chrystusie ( l9). Tematyka tajest omawiana w następujących ańykułach: Żródla solidarno-
ści na przykładzie ,,orędzia na Sviatovy Dzień Pokoju 20}4', papieżą Ftąhciszka, ''studia
Koszalińsko.Kołobrzeskie',, fi 2|/z014' s. f83-298i Dialog 1ł1unacznikiem re|acji ve wsPól-
nocie polilycznej w kontekście auczanio papieża Franciszka' .,sfudia Gdańskie'', t. xxv,
s' |11-|24; Koncepcja pokoju światovego ł nauczani papieża Francl'rzła, ',Studia Pe|pliń-
skie", t. XLVIII, s. 239-254.



Jeśli chodzi o przedstawione do oceny książki (l0 monografii poza książką profesorską,
w tym jedno dzieło dwutomowe). to w swoim studium teo|ogicznym' będącym świadectwem
nie ty|ko znajomości systematycznej refleksji wiary' a|e również prob|ematyki właściwej filo.
zofii i socjologii, ks. Szulist dokonuje recepc.ji encykliki Benedykta XVI Carilas in veritate
(Perspehyły ludzkiego roatłoju. Kluczotl,e zagadnienia EncyHiki ''carilas in wlitate.' Be-
nedykta XYI, Pe|p|in 2009). w pracy' napisanej jeszcze przed habi|itacją' Autor uk^zuje per-
spektywy |udzkiego rozwoju w s}tuacji kryzysu gospodarczego, a|e lównież kulturowego,
społecznego i po|itycznego. okazuje się w tym bardzo kompętentny, wskazując na miłość
w prawdzie jako fundamentalne principium życia społecznego i zafaz em podstawę właściwe-
go rozumienia struktul politycznych' Poza tym jako drogę do odkywania podmiotowęgo cha-
rakteru pracy ludzkiej i priorlefu etyki w działa|ności gospodarczej. ze ztozumjałych wzg|ę-
dów nie zajmę się w tym miejscu' napisaną w językrr niemieckim książką pt, Die personalisr..
sche Friedensethik t'on Johannes Paul II., Hamburg 2008' ss. 332, która jest opub|ikowaną
pracą doktorską.

W wydanym w Pelplinie, rv roku 2012, wprowadzeniu do katolickiej nauki spolecznej
(,,człoviek jest drogq Kościoła,' (RH l1)' Wprową!12enie do Katolickiej Nauki społeczneJ)
ks. szu|ist \łyraznie s}tuuje tę dyscyp|inę w wielkiej rodzinie nauk teo|ogichych, ni€jako
wchodząc tą niewieIką książeczką w samo centrum sporu o miejsce katolickiej nauki społecz-
nej w rodzinie nauk. Chodzi tu zjednej strony o folmułowanę wobec niej zarzuty socjologów,
wyrażane ń.in. przęz Janlsza Mariańskiego, a z drugiej o teologów podejmujących kwestie
społeczne i wspominających o potrz€bi€ społecznej teologii systematycznej. Katolicka nauka
społeczna zdaję się jędnak wypełniać pewną lukę i zagospodarow}Vać wymiary nieco wy-
mykające się rvspomnianym dyscyp|inom. W tej pracy, poza klasycznymi tematam| porusza.
nymi pŹez autolów podobnych prac, pojawia się szeroko omawiany problem ludzkiej osoby
w re|acji do społeczeństwa i ku|tury.

Autor kontynuuje tę prob|ematykę w ko|ejnej swojej książce pt. służba czy niewolnicze
podporzqdkolłanie? Posluszeńshgo ob)Ąvatelskie w Katolickej ]vauce spolecznej (Pe|p|in
20|2'), zagłębiają. się zwłaszcza w kw€stie re|acji Postaw ind}'rvidua|istycznych wobec struk.
fur społecznych i po|itycznych orw związanę z nimi wartości (państwa, demokracji, dobra
wspó|nego i solida.ności). Posłuszeństwo obywate|skie rozpatr'.rvane jest tu w kontekście
naucfania społecznego Kościoła. Autor pisze o,,wspólnotach politychych lub społeczno-
ściach''' Następnie nadmienia o strukturach społecznych, państwowych iprymacie osoby.
Sfusznie wskazuje na persona|istyczne pierwszeńshvo w tej problematyce, skutecznie zapo-
bi€gające ideologizacji struktur społ€cznych i uprzedmiotowi€niu w nich człowieka' Niemniej
pozwalające również precyzyjnie odróżniać społeczność od wspólnoty, czego AutoI już nie
podejmuje ijakby nie dostrzega. I nie ty|ko w tej publikacji. Może właśnie przez podjęcie
tego zagadnienia i szersze opracowanie, uprawiana pźez niego kato|icka nauka spoleczna, nie
pozwa|ająca się całkowicie sprowadzić do socjologii, a|e niezupełnie odpowiadająca również
postu|atom społecznej teo|ogii systematycznej. byłaby wraż|iwsza na wiele, sprawiających
dziś człowiekowi - nie tylko wierzącemu - prob|emów. Nie wyłączając spoś.ód nich tych,
właściwych uczonym.

Kolejne studium ks. Janusza szu|ista pt' Rodzina zćr|ysze na czasie' Recepcja koncepcji
malżeńsfua i rodziny Sobo/u Watykańskiego II w ka|lczaniu Benedyk|a XyI' (Pe|p|in 2012),
ma charakter nie ty|ko dzieła naukowego, ale takŹe ważnej pomocy w duszpast€rstwie. Po tej
publikacji następuje sefia bardfiej rvyczerpujących prac' Pielwsza z nich jest kontynuacją
prob|ematyki rodzinnęj, ale już w dość szczegółovym i konkretnym ujęciu, podejmującym
hvestię teo.ii konfliktów| Absolutna do ińa.ja konJliktu. Wspólczesna rodzina Pol',ka v k)n.
kkście teotii kohfliktóv Ralfa Dahrendof (Pe|p|in 2013). Kandydat do lytułu profesora roz-
patruje w niej prob|em konfliktogenności polskiej rodziny. po upŹednim zaprezentowaniu



współczesn€j s}'tuacji rodziny w Polsce iteorii konfliktów Ra|fa Dahr€ndorfa. Uzyskana
w ten sposób, odmienna perspękty.wa badawcza, pozwala zalwaŻyć, żę .odzina jest nazna.
czona konfliktamijuz na poziomię różnic tożsamości jej członków. opanowanie owej natu.
ra|nej konflikowości (L1óra mofe byó niekiedy tragiczna w skutkach) dokonuje się poprzez
racjonalizację i dęmokmt}zację życia. Dość gruntowne zajęcie się problęmatyką rodzinną
przez ks. Janusza szulista podyktowane zostało jego przekonaniem o znaczeniu rodziny dla
poprawnego procesu ksztahowania osobowości, jak też o nięodzownej roli wspó|noty rodzin.
nej w budowaniu humanizujących społeczności' poczynając od regionu, a kończąc na spo.
łeczności światowej' Przy czym podkreś|a on, Źe inte$a|na koncepcja funkcji rodziny jest
moż|iwa poprzez odniesienie do nauczania Kościoła, wynikającego z objawienia. Na kanwie
wskazanych funkcji rodfiny są ksńahowane pozostałe' okeślające sposób istnięnia wspólno-
ty rodzinnej w społeczeństwie przy zachowaniu permanentnego odniesienia do nauczania
Kościoła.

W Bogtl poczqtek' Rein|erpfe|.,cja kohcepcji pokoj bl' Jana XXI]] ,w nauczaniu społecz-
nyn Benedykta WI, (20| 3)' to próba ukazania problemu wiary, jako właściwej Benedyktowi
xvl podstawy rozpatry.lvania kwęstii społecznych. pŹez wychodzenie z koncepcji pokoju
Jana xxlll w perspek1.wie antropologicznej i społecznej oraz z uwzględnieniem rzeczyr,vi.
stości państwa i stosunków międzynarodowych' Ks' szulist analizuje zatem teologiczne ro.
zumieni€ pokoju w kont€kśc;e rodziny i osoby lrrdzkiej w społeczeństwi€' pozwalających
mówić o dynamicznej koncepcji pokoju' Wyraźna i odgrywająca w teologii trudne do przece.
nienia znaczenie, symbolika, a w niej obraz biblijnego zaczynu, są obecne w pracy pt. .'/Ł'1'(,
Boże v społeczeńsiyie' Profelyczny aspekt katolickiej nauki społecznej. (Pe|plin 20]5).
Książka ukazujące Kośció| navczAjący i zańzern wciąż nauczany' Ponadto otwiemjący się na
slowo Boga i przez misję głoszenia Ewange|ii wpływający na strukfury społeczne' wzywając
wierzących do z^angażowania w rzecznvistości ziemskie i odpowiedzialności za kulturę oraz
po|itykę' Jak podkeśla Autor, dzięki otwieraniu się na słowo Boże, bogatszy duchowo czło.
wiek w świecie i pełniący wolę Bożą w swoim życiu, czyni śr'iat bardziej sprawiedliwym
i odpowiadającym woli Bożej. wreszcie dwutomowe dzięło pt. Włas|ańie w ńiłosie|dzi '
Uczyki niłosieftlżia lyzględem duszy v nalczaniu spoleczny,n Kol.crol4 Bemardinum, Pel.
p|in 20|5' t. I, ss. 197; Wzras|ańie w iłosierd3h!' Uczynki miłosierdzia i,zg|ęden ciala
,! h.,uczaniu społecznym Kościoła, Bernardinum, Pe|plin 2016' t. ll, to. po przedstawieniu
prob|ematyki Bożego miłosierdzia w teologii - refleksja na tenat ucfynków miłosierdzia
względem duszy i ciała w nauczaniu społecznym Kościoła' ważne i zasfugujące na uwagę
jest poruszenie przez Autora w tej pracy teologii Bożej miłości w kontekście rozwailah na
temat Bożego rniłosierdzia, co odpowiada postulatom zg,łxszanym wobec teologii Bożego
miłosierdzia n,in, przez Czesława Bartnika z KUL. Wychodzi także naprzeciw problemom
związanym z teologiq Bożego miłosierdzia, szczegó|niejeś|i chodzi o dość skąpąjej obęcność
(poza ostatnimi dosłownie latami) w dyskursie teologicznym. I nie tylko w Po|sce' w proce.
sie budowania c}'wilizacji miłości, któremu służą uczynki miłosieldzia, człowiek oczekuje
wsparcia 2e strony bliźnich lub insĘtucji. w tym kont€kście dobtze jest pamiętać o pomocni-
czej obecności pańŚtwa oraz Kościoła. Ks. szulist analizuje w tej książce s),tuację współcze.
snego człowieka w spo-łeczęństwie i potźebującego Bożego miłosierdzia, zarówno w jego
duchowych jak i cielesnych bo|ączkach - grzechach. Podkreś|a w tym d\łutomowym opm.
cowaniu, Źe uczynki miłosierdzia służą rozwiązaniu współczesnej kwestii społecznej, obej.
mującej wiele ńżnorakich prfejawów życia człowieka. Niezmiernie waŻne w tym procesie
okazuje się darowanie krz}.wd i cierpIiwe znoszenie różnego rodzaju cierpień w pęrspektywie
doceIowej jedności.

Pochylając się nad tekstami Kandydata do tytułu profesora można st\ł'ierdzić. że wciąz
pogłębia on swo.ją wiedzę na tęmat rzeczywistości politycznej. poszęrzając systematycznie



obszary swoich badań i poszukiwań. Wiele miejsca w tych publikacjach poświęca refleksji na
temat dobra wspólnego, społęcznęgo aspektu płci w nauczaniu Kościoła' Na uznanie zastugu-
ją bardzo częste i odnoszące się do współczesnej egzegezy, odwołania do danych biblłnych,
sze'oko rozwijana funkcja rodziny w tej perspektywie' a takłe pozycja kobiety we wspó|nocie
i państwie. szkoda tylko, że Autor pisząc o wspó|notach naturalnych i struktufach społecz-
nych' tudzieŹ poruszanej w tym kontękście problematyce narodu i państwa, nie podkreś|a
wystarczająco jakjuż o tym wspomniano _ różnicyjaka zachodzi między wspólnotą ajaką-
kolwiek społecznością i bardzo często terminy te trakuje jako synonimy na przykład pisząc
o rodzinie i państwie lub Kościele i strukturze poljtycznej. Naturalnie w jego pismach nie ma
mowy o utożsamianilL tych rzeczywistości. Niemniej brak takiej pogłębionqj refleksji nad
istniejącymi różnicami nie pomaga w ich pełnym ujęciu izwłaszcza w głębszej refleksji nad
zachodzącynj między nimi relacjami. Wydaje się to dość dziwne' zważywszy najego zainte-
resowanie wewnętrzną strukturą b)tową osoby, która jest nie tylko kluczem do zrozumienia
po$f'żej zasygnalizo\ł'anego rczróżnienia' ale również rzecz)'wistością potwierdfającą jego
sens i potrzebę, na co wskazują chociafby studia antropologiczne Karola wojtyły. Na plus za
to przemawia w ocenie pubIikacji, poza wymięnion}'mi wcześnięj osiągnięciami Autora ijego
dokonaniami rv ramach społecznych zaintercsorvań, tudzież konf].ontowania wyników badań
z wa.sztat€m imetodologią wtaściwymi systematycznej teologii' że swoje teksty publikuje
rv różnych czasopismach. Zarównojeśli chodzi o regionaInośćjak i tematykę'

3. Dorobek naukowy i j€go ocena
Analiza i ocena publikacji ks. Janusza szuIjsta pozwa|a zauważłć' Żę mamy do czynięnia

z naukowcem zajmującym się wieloma różnymi i często traktowanymi jako odrębne, dziedzi-
nami więdzy' co więcej' Kandydat do t},tułu profesora nie postępuje w sposób kompilacyjny,
a tym bardziej powierzchowny w swoich badaniach' Wypraco\\ując przęz lata swój interdy.
scyplinamy warsztat w wię]u zagadnieniach głęboko wnika w istotę rzeczy poruszanych pro.
blęmóu.. w myśl klasycznych (oz:wlązań dąż.y d,o p yczyn złożonych procesó\ł', ukazuje ich
z\\iązęk, za|ężność i konsek*'encje w wielu wymiarach ludzkiego życia, nie oglaniczajqc się
tylko do teorętycznego, na\\'etjeśli naukowego, dyskursu. Jego dorobęk nauko\\y należy oce.
nić jako koncentruiący się wokół zagadnień społecznych' w wielu m;ejscach politycznych,
ale z $yraźnq tendencją do t,łumaczęnia ich i rozumienia przez pryzmat klasycznego oraz
obiektywnego charakteru prawdy' która w jego badaniach staje się \\'ręcz fundameotalnym
wyznacznikiem. w jego zainteresolvaniach społecznych lvielką pomocą są rozwiązania \\'ła-
ściwe systematycznej refleksji wjary. które nie tylko dowańośoiorvują, ale wręcz umożliwiają
pełny obraz człowieka. Postępując w tym nurcie ks' Szulistjako swoisty prior)tet $ s$oim
naukowym warsztacię traktuje ludzką osobę' a chrześcijański pelsonalizm ukazuje jako naj-
lepszy sposób rozpatrywania wymiaru społeczn€go, aby dzięki temu nie akcenfując nadmi€r.
nie indy,vidualności ijednostkowości człowieka. ich też zbytnio nie redukować. Naturalnie
trudno w takiej problematyoe poruszać się poprawnie bez znajomości ft|ozo|ti' zwłaszcza
w związku z powstałymi najej gruncie i rozwłanymi koncepojami poznania, leżącymi u pod-
staw teorii naukowych. z czym Kandydat radzi sobie bardzo dobrze' wykazując się nięprze-
ciętną erudycją'

Chcąc zatęm dokonać obiekt}.lvnej oceny dorobku naukowego Kandydata nie wolno
pżeocfyć procesu' dzięki któremu należy go ocęnić jako dojrzałęgo naukowca' systematycz-
nie poszerzającego swoją wiedzę i !Ęt)'czającego srvój własny kicrunek badań' Nawet jeśli
prowokuje on do dyskusji, jest bezpośrednią przyczyną formu'łowania nieco odrębnych sta-
nowisk iopinii. zasluguje nie\\'ątpliwie na uwagę iuznanie. wypada zatem zau\łażyć bardzo
wczesne zainteresowania ks. Szulista _ już \! seminarium duchownym _ filozofią. tęologią
systemat)czną i katolicką nauką społeczną. Na tym etapje można już mówić o poszukiwaoiu



przez niego syntezy współczęsnej filozofii i tomizmu w celu zg'lębienia ontycznej oraz etycz-
nej st.uktury człowieka w perspęktywie odniesień społecznych, co stanowi dziś poważny
problem wielu uznanych specjalistów. Na studiach w Innsbrucku Kandydat kontynuował
swoje zainteręsowania filozofią i nauką społeczna. coraz \łlraŹni€j ujmując je w kluczu per-
sonaiistycznym. Szybko opanowana znajomość języka niemieckiego pozwo|iła zgłębiać
w oryginale dzieła niemieckich fi|ozofów i teologów (lmmanuel Kant' Georg wilhelm Fried-
rich Hege]' Mańin Hęideggęr, Hannah Arendt, Karl Rahner' Joseph Ratzinger' Thomas Rus-
ter)' w tym okesie ks. szulist nie zaniedbuje również studium zagadnień właścilvych teologii
dogmatycznej, starając się przyswoić rv swoim wa6ztacie użyteczność wskazań Nlagisterium
w inteĘretacji corźż bardziej zajmujących go struktur społeczno.po]itycznych.

Rozpoczynając pracę nad habilitacją ks. szulist systematycznie zakreś|ał swoje zaintere-
sowania do problematyki nalLk spoleczn)ch. Przy czym przez niego samego rozumianej bar-
dzo szeloko inie bez porviązania z innymi dziedzinami wiedzy. Podejmowane przez Kandy-
data analizy obejmowaly takie zagadnienia jak: zasady życia społecznego ze szczególnym
uwzglednieniem dobra rvspóInego; charakter zaangaŻowania ślvieckich w życię po]ityczne;
specyfika spoteczności światoNeji Po1ityczny potencjał katolicyzmu: społeczno-polityczn€
Znaczenie sakmmentów (ze szczególnym uwzględnieniem Euoharystii); systęmy społeczne;
komentarze do współcześnie wydanych dokumentów społecznych Kościoła; prawa ludzi pra-
cy. w tym czasie Kandydat r€alizował konkretnę projekty badarvcze, co wiązało się z w]ma-
gającą współPracą międzynarodową. ośmiokrotnie t\ eżd.żał poza granice kraju, inicjując
kontakty z naukowcami europejskimi' w Austrij' na Fakultęcie Teologicznym w Innsbrucku,
usiłował zgłębić znajomośó i praktyczne konotacje metody teologii dramatycznęj. Innym ra.
zem uczestniczył w Grupie Roboczej Etyków społecznych Krajórv Niemieckojęzycznych,
poświęconęj tęmatowii Elyka spoleczna v Post-demokratycznych czasach (27-29 lutego 2012
r'). Przy tej okazji wymienia swoje poglądy z etykami niemieckimi na temat ak1ua|nych L.we-
stii społecznych i kierunków rozwoju współczesnych systemów politycznych, zę szczęgó|-
nym odniesieniem do dęmokacji. Kolejne trzy wyjazdy miały miejsce na Fakultet Teologicz-
ny Uniwcrs).tetu w wuerzburgu, w ramach ęuropęjskiego programu Erasmu5 +. Podczas tych
wyjazdów nat\iąfa'l kontakt z prol dr Gerhardem Droesserem. wymieniajqc z nim pog]ądy na
temat aktllaln)'ch badań nad rodziną w klt]czu ftlnkcjonalizmu slrukturalnego i chrześcijań-
skich eIementów. a także moty.wów, w svstemach totalitarnych xX wieku. Podczas kolejnych
drvóch wyjazdów do Niemiec. w lnst)tucie Benedykta XVI w Ratyzbonie' zapozna'l się z my-
ślą Josepha Ratzingera. starając się opanować metodę redakcii papieskich Dzieł zbioro|,,ch.
a w Regensburgu uczestnicfył w pracach badawczych nad spuścizną Josepha Ratzinge.
r'Benedykta XVI. ostatni \łyjazd w ramach programu Erasamus + miał miejsce do Eichsta-
ettJngolstad' gdzie ks' szulist \łygłosił cykl wykładów na temat eklezjologii Benedykta xvl'

Kandydat do t}tułu profesora uczestniczył równ;eż w pracach ckspe.ckich (autor eksp€r-
t}zy projektu pt. Metoda hiotil1gu inno,|]acyjn,n sposoben ł, prac, resocjdlizac,jncj nr
52/TWWP/VII/IN/POKL/20] 1)' Podmiotęm zlecającym ekspeńyzę było Towarzystwo wolnej
wszechnicy Polskiej w Warszawie (l5 stycznia 2014 r')' Realizując Projekty badawcze. starał
się pozyskiwać granty. I tak. decyzją Rektom Uniwers)tetu Mikołaja Kopernjka f 15 marca
2017 roku. uzyskał grant.'na \'v azd zag|aniczny w celu prowadzenia kwerend bibliotecz-
nych i archiwalnych, z\,łiązanych z rea|izacją projektów badawczych przy Polskiej Misji Hi-
storycznej w wuęrzburgd' (tluł granfll: Transpoa_cja pąęcia ofraD,j]ko geneza kszldłlova-
nia nor1łIności v oparciu o relocje pońsh|o Kościól || czasoch narodo$ego socjalizm
N Nie czech' ]933-]915)' Ubięgał się również o 8ranty w Urzędzie Marszałkowskim w To-
runiu (t}tuł; Ku ś\]iadonemu pfzeżyvanil religijności osób starsz.t,ch' I|t/arsztdt} dkt}wizlią.
ce, 30 grudnia 20l6 r') onz w lnstytucie Franciszkańskim w Nowym Jo|ku (t'tuŁ Koncepcja



egzemplaryzmu śv. Bonu\|entury w enclklice ,,La doto si,, papieża Franciszka, 15 lutego
2017 t.).

Liczne konferencje naukowe, wzmiankowanę j|ż przy ocenie jego działalności dydak-
tycznej i organizacyjnej' które ks. szulist zorganizowal i w których uczestniczył jako p.ele.
gent, to rowni€ż jego konkretna akty'wność naukowa. wymienić tu na|eży konferencję mię-
dzynarodową pt. Wiara i kul|ura' Kulturotlla herneneutyka i feko,1fguracja ('lu| wygłoszo.
nego wyk,ładu: Hermehe |yka kontynuacji a hermeneutyka negacji _ |5 maja 20|4 r., wT
UMK w Toruniu)' podczas które.j analizowal kwęstię hermeneutyki kontynuacji w kontekście
hermeneutyki negacji w odniesieniu do nauczania Benedyka XVI. Poza tym podczas konfe-
rencji ogólnopolskiej, w ramach promocji ,.studiów warmińskich'', wygłosił wykład o funk.
cji gospodarczej rodziny w kontekście kr}terium dobra wspólnego jako wyznacznika humani.
zującego gospodarowania przez rodzinę (temat wykładu: Dobra malcrialne w slużbie czło-
i1]iekavi |eologiczha ihterpfetacja rtlnkcji gospodarczej rodziny, f7 fiarca20|2 t', wydział
Teologiczny Uniwers),tetu warmińsko-Maf urskiego w olsztynie). Podczas Toruńskiego Fo-
rum Ekonomicznego analizował kwestię ku|turow€go \!rymiaru pracy (t},tuł wykładu: Ktl/'t!-
ro|ły *ymiar pracy, 4 marca 2013 r., Toruń), a na konfefencji zorganizowanej przef wydział
Nauk Społecznych i Historycznych UKsw podjął zagadnienie postdemokracji (temat konfe-
tencji| chrześcianin jako obĄva|el i przedsiębiorca' KNs v)obec vspółczesnych v^\ań;
tytuł wykładu: Kalo/tĆka ocena tezy o postde|nokracji,26 fiarca 2014 r', UKsw warszawa).
W Piekarach Śląskich anatizował zagadnienie personalistycfnego kryterium sprawiedliwości
w nauczaniu Josepha Ratzingera,/Benedykta xVI (temat konfelencji: Miłość i spfu|,iedli|ość
społeczną; tyt!ł wykładv'| Persona]is|yczne lnyleti |n spruwiedliwości i ha czaniu Josepha
Ratzingera/Benedykta WI' 30 maja 2015 r.) Poza tym Kandydat w swoich wystąpieniach
odnosił się do ktvestii relacji międzypoko|enio\Ą}ch we $'spółczesnej rodzinie' z podkeśle-
niem rol; osób starszych w środowisku rodzinnym. Porusza} teo|ogiczny kontekst ż.vcja spo-
łecznego; polaryzującą funkcję religii w społeczeństwie; kwestię zagrożenia fundamentali.
zmem w społeczeństwie ob)'wate|skim; wreszcie w międzynarodowym seminarium nauko-
wym w Starym sączu ukazy.wał zależność pomiędzy demokacją a postdemokacją (tluł wy-
k|adu: od denokracji do postdenokracji, ó sierpnia 20]4 r., KUL Lub|in' stary sącz).

4. ocena monografii profeŚorski€j
Monografię Pt. Teologia państwa |u pismach Josepha Ralzingeru (Bene.łykta XvI).roui|

2016, ks' Janusz szulist w swoim autoreferacie przedstawia jako zwieńczenie dotychczaso-
wych badali, co pżęmawia za potraktowaniem jej w sposób szcfegó|ny. I neczy,łviście
otrzymuj€my bafdzo poważne dzieło. szeroko udokumentowane i poprzedzone głębokimi,
wnikliwlmi analizami. Jednak zwai)'wszy na charakte. tej pracy ijej miejsce w dorobku na-
ukow),m Kandydata do t}tułu profesora w dziedzinie nauk teologicznych, juŹ pobieżna leldu.
ft pozwa|a zauważyć, że sięga on w niej do literatury wykraczającej poza teksty Josepha Rat-
zingęfa, a także zawierające recepcję jego pog|ądów' Autor monografii prezentuje bowiem
nieco szersfą pe$pektywę i dokonuje analiz. które trudno zamknąć tylko do referowania po-
glądów Benędykta xvI' Dziełojest bardzo samodzielne i poparte badaniami wykraczająCymi
poza granice jakie zdaje się zakeślać t}tuł książki' Niewątpliwie ks. szulist wybrał niekwe.
stionowany w dziedzinie teologii autor}tet, takŹe jeśli ohodzi o systematyczną refleksję wiary
na lemat państlva. Niemniej cały dotychczasowy dofobek naukowy i sposób prowadfenia
pżez Autora książki badań oraz wyprowadzania wniosków. pokafuje, że mógłby on postawić
swoją tezę profesorską w bardziej samodzieIny sposób.

PrzyĘpując do oceny ksiąŹki ks. szu|ista rnusimy mieć świadomość wielu wcześniej.
szych prób iich bardzo ważnych konsękwencji w rozpatrywaniu rzęczywistości państlva
w systematycznej refleksji wiary iteologii politycznej' Monografia zdaje się odpowiadać na



pewną' rysującą się w literaturz€, ambiwa|encję w postrzeganiu państwa i r€ligii' Z jednej
strony prz€dstawia się te rzeczylvistości jako różniące się od siebie tak da|ece' że ta różnica
stanowi o ich istocie oraz podstawach istnieniajednej i drugiej' a także uzyskiwania przez nie
sobie właściwych elementów' z drugiej z ko|ei, jako pżejmujące swoje kompetencje, aż po
próby wykorzystania polityki w obronie |ub krzewieniu wiary oraz zawłaszczanie rc|igii
w imię doraźnych i najczęściej Zlviązanych ze sporem o władzę' celów politycznych. W tym
kontekście oceniana pruca charakteryzuje się pewną nowością itrzeba przyznać, oryginaIno-
ścią. Potwierdzają to przyięte Przęz Altoą _ na podstawie opracowlvania poglądów Bene-
dykta xvl założenia i zdefiniowane przez hieqo cele' Jedne i drugie wskazują na bardzo
prec}zyjnie postawiony problem or^z pozwalają wyrafnie określić zaplanowany przez Autora
sposób jego rozwiąz}"wania. I tak, jeśli chodzi o wyartyku,łowane przez Autom założenia. to
formułuje on je w sposób odpou'iadający .jego dotychczasowym poszukiwaniom naukowym
i pzekonaniom' stawiając w centrum rozpatrywanego problemu osobę ludzką oraz okeś|ając
.ją.jako realizującą w doczesności cele nadprzyrodzone, co w zasadzie nie ty|e uspra\"r'iedliwia'
a|e wręcz przesądza o zajmowaniu się w refleksji wiary także rzeczywistością państwa'
Należy ono przecież do naturalnego porządku w świ€cie i stanowiąc inst)tucję ksńałtowaną
w ramach ,ladu ziemskiego' odpowiada woli Bożej' wreszcie świat, jako stworzony przez
Boga, jest żeczywistością komplementarną, zakładającą jedność i pokojowe odnięsienie do
siebie porządku naturalnego izbawcfego. wyańyktlłowane załoŹenia pozwa|ają z ko|ei zde-
finiować Autorowi cele w swojej monografii. To po pierwsze prezentowane w pismach Jose.
pha Ratzingera doświadczenie wspólnoty wiary. leżące u podstaw jego ekIezjolo8ii, trakto-
wanej pnez ęmerlowanęgo papieża jako teologiczna podstawa koncępcji pańshva' Podsta-
worrr'emu założeniu Autora odpowiada zwłaszcza ukazanie człowieka w jego osobow€j struk-
turzejako centrum we wspólnocie Kościoła i w państ$,ie. po przyjęcitt _ zgodnie z rozwiąza-
niami właściwymi Ratzingerolvi _ teocentrycznej hierarchii rvańości i potrakowaniu jej jako
podstawowego wyznacznika inlegralnego rozwoju.

W mmach wzmiankowanego kontekstu licznych opracowań rzecz}'wistości państwa
w teo|ogii, nie wyłączając z nich choćby dorobku poIskiego teo|oga czesława Bartnika, po-
jawia się - wspomniana już _ pewna nowość w twórczości Josepha Ratzingera' dostrzeżona.
podjęta iopracowana gruntownie przez ks. szulista' otóż w odróżnieniu od dość rozpo-
wszechnionych po Soborze Watykańskim Il u.jęć, do których przyzwyczaiło nas wie|u auto-
rów zajmujących się także rzecz}rłistościami ziemskimi w refleksji wiary, nie spotykamy się
tu z gruntowną analizą państwajako takiego. lnnymi slo\ły z opisem ukształtowanym czy też
odwołującym się wjego rozumieniu do dfugiej tradycji' wpł}.wów.óżnych kultur, idei, także
ideologii' porządkowania tego wszystkiego w historii i poszukiwania odpowiedzi w Ewange.
lii. Ratzinger w swojej teo|ogii państwa przyjmuje zgoła inny kierunek postępowania' o tyleż
znany w tradycji teologicznej, co wymuszający wręcz pewne chafakterystyczne rozstrzygnię-
oia. zadecydowa'ły one o układzie pracy ks' szulista i zarazem o rozlożonych w niej akcen-
tach. odzlvierciedlają to poszczegó|ne rozdzia|y, juŻ na pierwszy rzut oka zdradfające dość
*yraźną dysproporcję. Autor we rvstępie do swojej monografii drugi i trzecijej rozdział uzna.
ie za zasadnicze. Jednak pozostając konsekwentnym, po ukazaniu osoby |udzkiej jako cen.
trum _ zarówno \ł' ek|ezjologii' jak i teologii państwa Josepha Ratzingera _ w pierwszym roz-
dziale zawiera analizy dotyozące specyfiki bytu Iudzkie8o w ramach wspólnoty, ok.eślając go
jako zdolny do czynienia dobra' wo|ny iposiadający tożsamość zbawczą' ufundowaną na
przyrodzonych lvładzach myślenia idziałania' wręcz konst}tutywne w ludzkiej osobie odnie-
sienia do innych osób (relacje) zostały ukazane na podstawie tradycji odwołującej się do ob.
jawienia' w kórym Autor publikacji za Benedyktem xVT upatruje najważniejszą korektę
i zarazem podstarvowy wyznacznik w da|szym postępowaniu, mającym na celu ukazanie pod.
s1awy teologicznej i właściwychjej ram w formułowaniu obfazu państwa w refleksji wiary.

10



Jedno i drugie zostało w}?rowadzone z eklezjologii Ratzingem, której przesłanki _ zda-
niem Autora monografii _ pozwalają nie ty|ko |epiej zrozumieć współczesne systemy po|i-
tyczne, ale nade wszystko okeśljć specyfikę etosu chrześcłanina w ramach struktur poIitycz.
nych, w tym zwłaszcza państlva. Eklezjologia Josepha Ratzinger'Benedykta XvI stanowi
zatem _ zdaniem ks. szulista _ zbiór zasad' a także w pewnej mierze wzorcoury układ odnie.
sień, dla społechości ziemskich. Chrześcijanie bowiem. zaangażowaai w życie polityczne,
urzecz}'wistniają normy bąd:ż wzofują się na relac.jach w ramaoh Kościoła. Dlatego też ek|e.
zjalnemu doświadczeniu wspóInoty. stanowiącemu treść rozdziału drugiego' Autor poświęca
najwięcej miejsca i uwagi. Niektórejednak analizy. nawet przy traktowaniu nauki o Koście|e
jako podstawy teo|ogicznej refleksji na temat państwa, w porównaniu z innymi częściami
pracy, wydają się być opracowane zby obszemie inieco obciążonę nazbyt szczegółowymi
kwestiami. Mimo to trudno ni€ dostrzec wagi przywołanego i analizowanego przez Altora
eucharystycznego misterium Kościoła, najbardziej f.undamęntalne8o w tworzęniu wspó|noty
i w1znaczaniu jej podstawo$ych celów' w mmach tego misterium zostało podkreślone zna-
cz€nie Ducha swiętego' poglębiającego doświadczenie i świadomość relacji we wspólnocie.
Ten misteryjny i zarazem ontyczny wymiar. został potraktowany w pracy jako punkt wyjścia
ipodstawa w rozpatrywaniu znaczenia koncępcji Kościoła oraz w odnoszeniu zawartych
w nich elementów do funkcjonowania struktur państwowych. chodzi tu o obraz Kościołajako
Lud Boży, jako Ciało Mistyczne oraz jako swiątynia Ducha swiętego' Autor w tej perspek.
tywie. w kazdej z omówionych koncepcji' określa Kościół jako konfrontowany ze światem,
struktufami państwowymi i w tym sensie zobowiązany do ewangęlizacji' Jednak w większym
stopniu podkeś|a proces oddziab.tvania na struktury państwa i formowanie ich w odniesieniu
do omówionych koncepcji' Szkoda tylko' że nie scharakteryzowal tego wpbĄ\,u w sposób
bardziej wnikliwy. zwracając uwagę na pojawiające się na tej drodze probIemy. a nawet kon.
flikty. Aż prosi się w t,vm miejscu nieco bardziej konkretna analiza konfrontowanych ze sobą
rozstŹygnięć dokonanych na gruncie ek|ezjologii i rozwiązań właściuych struknrrom spo-
łecznym' w monografii zostały one ukazane jako żecł.wistość tworzona pfzef doś\^łiadcza.
jących wspólnoty w Kościele na podstawie wiary. TyIe ty|ko, żę w nie mniejszym stopniL' są
one zadaniem oraz wyzwaniem wobec chrześcijan. Pozwalam sobie na tę uwagę, poniewaŹ
odnoszę wrajżęnie, może bardzo subiektywne, ż€ owo ,.przenoszenie'' rozwiązań podjętych na
gruncie eklezjologii, dokonywane jest nieco bezkrytycznie. Eklezjalne doświadczenie wspól.
noty _ jak pokazują liczne przykłady _ nie jest już właściwe konketnym rozwiązaniom
w struldumch społ€cznych ipolitycznych. Dotyczy to także ugrupowań odwofujących się,
niestety niekiedy tylko w nazwie, do dziedzictrva chrześcijańskiego. Dlatego też trudno
w nich mówić o relacjach właściwych wspó|nocie. Takie wmżenie można odnieść. gdy Autor
monognfii omawia sakramenty (s. 13I- l39) jako konst}'tuuj4ce nowy Lud Boży, a|e bez ŻAd-
nego odniesjenia do struktur społecznych, które _ oiezależnie od eklezjologicznych koncepcji
_ mają charaker administracyjny, porządkując wymiar doczesny. Należałoby zatem oceniać
je jako zewnętrzne wobec wspólnoty wierząoych' Nie znaczy to bynajmnie.j. że ks. Szulist nie
dostrzega tego problemu. Analizuję go szczęgólowo tv trzecim rozdziale. ale koncentrując się
jui na strukturach społecznych. Poza tym wyraźnie ukazuje w swojej pracy podstawę iwła.
ściwe kryterium fozwiąz}Ąir'ania tego problemu, jakim są nowotestamentowa idea Królestwa
Bożego i koncepcja osoby ludfkiej, wypracowana na gruncie chrześcijańskiego personalizmu.
Jak się $Tdaje, akurat w tym miejscu' zagadnienia te mo8łyby być omólr,ione nieco wnik|i-
wiej i przy uwfg|ędnieniu rysujących się w rzecz}Ąvistości po|itycznei oraz w stfuk1urach
pańsBvo$Tch, problernów.

Wspomniane trudności, moim skromnym zdaniem' wiązą się ze zb},t optymistycznym
i przez pewną analogię _ na podstawie rozwiązań właściwych wspólnocie wiary traktowa.
ni€m państwa jako wspólnoty. Pojawia się to już we wcześniejszych pracach ks' Szulista,
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który akurat w profesorskiej monografii dostrzega ten problem, choć szerzej go nię rozwła.
chodzi tu o przytoczone słowa Marie.Dominiquę'a chenu (s.243-244\, z których Autor
ksiąŹki mógłby wyciągnąć nieco dalęj idące wnioski i spróbować dokonać nieco wnikliwszej
korekty realnie istniejących,,wspólnot poIitycznych'' lub ',państwowych''. Pewną okazją do
tego jest poruszona w pmcy rzeczy1vistość narodu jako wspÓ|noty naturalnej. zwłasz.za' że
omawiając na stronach: l29-l30 problęm na.odowości w perspektywie wspó|noty oraz kultu-
ry, właściwie ukierunkowuje swoje analizy' odnosząc się do persona|izmu, co wydaje się naj-
bardziej rvłaściwą drogą w refleksji na temat wspóInoty.

Autor _ podązając za tezami Josępha Ratzingera _ wskazuje na reaIizaoję w doczesności
zasad, uksztaŁowanych na objalvieniu, co wprost zakłada postawę wiary. angazującej całego
człowieka do postępo.vr'ania według miłości' któr€j pełnia znajduję się w Trójjedynym Bogu.
związek pomiędzy teo|ogią, strukturami właściwymi po|ityce oraz państwem został więc
w pracy okreś|any na zasadzie faleźności pomiędzy fundamentem a wyprowadzonymi z nie-
go rozrviązaniami' dzięki ldórym czlowiek spełnia właściwe sobie funkcje. według tęgo roz-
wiązania. e|eftenty natury religijnej, skłaniają jednostki oraz grupy do działania w wymiarze
doczesnym i spotecznym. w toku badań nad nauczani€m Josepha Ratzingera/Benedykta xVI
ks. szu|ist sformułował konkluzję, iż istnieją pewne elementy forma|ne, wspóh^?stępujące
w obszarze religii i w obszaże państwa' Niemniej w zakresie treści (a więc przedmiotu) nie
sposób utoźsamić granic obu tych obszarów. Zamierzeniem Boga, co legitymizde nauka ob-
jawiona, jest jednak pokojowe odniesjenie religji do państwa. poIegające na współpracy obtl
\łymiarów dla dobra konkrętnię b}tującego człowieka' Zakwestionowanie tego typu pokojo.
wej rclacji zachodzi w sluacjach nadinterpretacji, mającej miejsce podczas absoIutyzowania
takich czynników, jak doczesność. rozum czy dorażność pode.jmowanych działań. skajne
przeja$? inteĘretacji wskazanych elementów nie tylko burzą BoZy ład, a|e w rzeczywistości
stanowią przejawy zakwestionotvania podmiotowości ob}'wate|i tworz ących państwo. Tema.
tyka ta została zawarra przez ks. szulista w trzecim i czwań}m rozdziale pracy. określając _
na podstawie pog|ądów Ratzingera _ państwo w porz4dku zbawczym' wskazuje on na dobro,
posiada.jące swoje uzasadnienie i ce| w Bogu. Trudno przeoczyć wręcz nararcające się za-
mięnnie stosowanie terminów: społeczność iwspólnota do tej samej rzęczywistości państwo-
wej (s. 29] i 293)' co _ chociafby z powodu wspominanych różnic i Potrzeby zachowania
granic między reIigią a polityką _ domaga się głębszego wyjaśnienia. Zaskakuje również brak
odniesień w teologii państwa (rozdz. III) do źródeł biblłnych rv kwestii powstawania i rozu.
mienia państwowości oraz re|acjitęgo procesu do idei narodu ikwestiiprawa'

Przedstawiony w pracy proces realizacji w doczesności zasad ukształtowanych na obja-
wieniu zaktada nie ty|ko pokojowe odniesienie reIigii do państwa' ale współpracę w konkret-
nych rozwiązaniach. opartą na wcześniej dokonanej refleksji na temat Kościoła. Taka współ.
praca powinna być oparta na _ ponownie przywołanym _ priorytecie osoby |udzkiej. Na tej
podstawie zostały w)tyczone zasady funkcjonowania państwa. takie jak: dobro wspó|ne. soli-
darność ipomocniczość. z podkreśleniem lv nich miłości isprarvied|irvości' w teo|ogicznej
perspektywie słusznie odnoszonych do misterium paschalnego Jezusa (s. 299), co można było
jeszcze rozwinąó. I tu pojawiają się konketne modele państwa: realizowanego pŹez społe-
czeństwo ob}'wate|skie' państwo laickie i państwo prawa. we wszystkich tych koncepcjach
rozpatryavane są następnie sposoby zastosowania, oplacowanych wcześniej w nauce o Ko-
ściele Benedykta xVl' rofwiązań. w tym kontekśoie analizowanyjest także sposób spIawo-
wania władzy w państwie, lv nawiązaniu dojej pochodzen!a od Boga i !Źnaniu przez Josepha
Ratzingera systemu demokratycznego jako najbardziej sprzyjającego zaohowaniu godności
osoby ]udzkiej oraz wynikających z niej wartości' ocz)avjście chodzi o system demoklatycz-
ny, zbudowany na fundamencie etycznym, który może być zakorzeniony ty|ko w religii. Jak
podk'eśla ks' szulist, zajmujący się państtvem w refleksji wiary Benedykt XVI, nie pomija
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kwestii gospodarczych, posiadających swój fundament w ochroni€ osoby ludzkiej i wyzwala.
niujej akt1'wności w celu przemiany świata.

w czwańym rozdziale książki Autor jakby potwierdza, podkeślaną w kazdej osobie
ludzkiej sieć relacji z drugimi, przenosfącją w wymiar międzypaństwowy. Podobniejak oso.
by' również poszczegÓlne państwa nie istnieją samodzielnie. Ukaz ując państwa jako tworzą-
ce, według zamiaru Bożego, jedną rodzinę ludzką, Benedykt xvl wskazuje na cztery zasady
ich właściwej współpracy w tej lodzinie' chodzi o dar i za.azęm zadanie pokoju. Pokój został
ukazany jako dar Boga a zachowujący go człowięk rozwija się w zakresie pż},rodzonyrn
i nadprzyrodzonym. Niekóre jednak fragmenty tej części pracy nie uwzględniają pojawiają-
cych się w rzeczywistości prob|emów i naduŹyć w końtekście formułowanych, dość optymi.
stycznych opinii. Przykładem jest właśnie rozumieni€ pokojujako dzieła Bożego i ludzkiego
w Unii Europejskiej (s' 406). zdaje się to nieco usprawied|iwiać zamieszczona w przypisie
dość odległa od współczesności |itemtura. ze zfoznmiałych względów nie mogła ona
urvzględniać rysujących się obecnie w Unii Europejskiej tendencji minima|izowania, a wła.
ściwie ograniczania podmiotowości w jej odniesieniu do rzeczyrvistości narodu ieksponowa.
nia wpb'tvów _ niekoniecznie uwzględniających re|acje właściwe wspólnocie, ponieważ po-
młaiących rzecz).wistość osoby struktur,.europejskiego superpaństwa''. KoIejne ze wska-
zanych zasad b: ptzęzwyciężanie ubóstwa, posiadającę naturę personalistyczną; kwęstia eko.
logiczna (chodzi o ekologię wobec człowieka i wobec natury); wreszcie globaIizacja, z uka.
zaniem szans w związku z tym procesem' a|e i rys!łących się zagrożeń.

Podsumowując po\ł}ższe reflęksję na temat profesorskiej monografii ks' szulista, po.
święconej teologii państwa w pismach Josepha Ratzingera, którcj źródłem jest eklezjologja
Benedykta xVI, należy zwrócić uwagę na staranne podkreś|anie nienaruszalnej granicy mię-
dzy wspólnotą rviary a strukufami państwowymi. Jej zachowanie _ co w pracy wyfaźnie zo.
stało $yartykułowane _ gwarantuje właściwą ocenę i rozumieniejednej i drugiej rzęcz)'wisto.
ści. w tym jednak Autol nie bez wpł}$,u szeroko omawianych kwestii ek|e2jo|ogicznych,
nieco idealistycznio postrzega państwo, przypisując mu niejako cechy które w tej rzeczywi.
stości są bardzo trudne do osiągnięcia' Chociażby ze względu na cele jakie wyznacza się po-
wstającym wjęgo ramach strukturom izę względu na środki (narzędzia) jakimi dysponuję do
ich osiągnięcia. Na uznanie natomiast zas|uguje dokonana w pracy na wielu poziomach anaIi.
za różnych form sfużby człowiekowi, jaką państwo pełni w zagospodarowaniu jego docze.
sności' Najlepiej, gdy respektuje zasady mora|ne i Prawo Bożę, któ.e nie są dostępne poza
religią, a w pracy zostały ukazane jako nie tylko najbardziej ukonkretnione w Kościele, a]e
ró'Vniężjako \łzorcowe przez eklezjalnę rozstrzygnięcia' wszystko to tylko podkreś|a potrze-
bę uwzględniania re|igii w polityce ik)'tycznej r€fleksji na temat polityki' dokonywanej
z perspektlly wiary. A zgodnie z fundamenta|nym tozwiązanięm, zaploponowanyń w mo.
nografii, nie tylko oceny, ale ró\\'ni€ż budowania struktur państwo\rrych, na wzór doświad-
czenia wspó|noty Kościoła i właściwych temuż rozwiązań. Innymi słowy. Potrzęby rczróż'-
niania re|i8ii i po|ityki w ich róznych funkcjach i ce|ach. a|e bez szkodliwej dla jednej i dfu.
giej -jak mozna odczyać przeslanię tej pracy _ separacji.

5. Wniosek
Przedstawiony do oc€ny dorobek naukowy ks. dm hab. Janusza szulista, prol UMK

w Toruniu oraz jego książka profesorska pt. ,,Teologia państwa w pismach Josepha Ratzinge-
m (Benedyka xvl)',, pozwala stwierdzić, że Kandydat do naukowego t}tułu profesora, jest
dojżałym nauko\łcem. Nie tylko dobrze poruszającym się w bardzo tfudnych, złożonych
i najczęściej interdyscyplinamych zagadnieniach - gdyŹ takie są właśniejego zainteresowan'a
i laki charakter mają jego badaoia _ ale równjeż wytyozającym własną drogę naukową' zna.
cząco dowartościowującą zafówno katolicką naukę spoleczną, jak i teoIogię dogmatyczną.



od samego bowiem początku jego nauko*Ych zaintęresowań i w pierwszych. ukazujących
się publikacjach. będących owocem wnikliwych badań ianalif. te dwie dyscyPliny są z po.
wodzeniem przez nięgo uprawiane i zaraz€m łączone. Przy czym nie chodzi tu ojakąkolwi€k
kompilację' tym bardziej powierzchowność' Korzystanię przęz ks' szulista z właściwych im
metodoIogii i narzędzi ma miejsce przy okazji bardzo konkrctnych prob|€mów, których roz-
wiązy'lvanie _ dzięki temu - wykacza poza jednostronne i tylko teoretyczne (oz}łłażania'
Umożliwia to Kandydatowi dobrze opanowana fl|ozofla, zwłaszcza ontologia, gruntownie
przyswojone podstawy nauk społecznych i systematyczna reflęksja wiary. w centrum swoich
badań ks. SzlLlist stawia |udzką osobę idzięki wspomnianym. \\ysokim lLmiejętnościom
w różnych dziedzinach nauk' rozpatruje ją wielowymiarowo, nie tylko podkreślając' ale
i ukazującjako dowaltościowujący się lv niej i uzupełniający \łlmiar ontologiczny j aksjolo-
giczny; jednostkowy _ indywidualny, tożsamościo\ry oraz spoleczny. Praca profćsorska to
rzecz}.wiście uwieńczenie jego dotychczasowych badań i osiągnięć, dzięki którym dokonuje
trudnęj recepcjj poglądów Josepha Ratzingęra. ukazując nię tylko słuszność. ale i potrzebę
sięgania po argumenty teo]ogicznę' \\. tym zwłaszcza eklezjologiczne, w rozwiązlvaniu kwe.
stii społecznych'

Na uznanie zasługuje działalność dydaktyczna i organizacyjna Kandydata' Poza tym
aktlvność wydawnicza. Podkleślić nalężyjego zaangażo\łanie w pface redaktorskie i konfe-
renc,je naukowe, w których uczestniczyjako prelegęnt i którymi kieruje jako ich organizator'
Ks' Szulist w)promował trzech dol(torów, dwudziestu czterech magist.ów i był reoenzentem
prac dokto$kich (4) oraz magisterskich (32)' Na naj\Ę,ższą ocenę zasługuje jego działalność
naukowa' nie ograniczająca się do Znanych ośrodków naukowych w kraju, ale swobodnie
i z sukcesami roz\\jjana poza granicami kĄu. Prowadzone badania naukowe zaowocowa'ły
wieloma publikacjami monografiami. pracami zbiororv.vnri iaĘkułami. wydawanymi
w różnych czasopismach naukowych, zarównojeśli chodzi o ich rejonizacjęjak i tematykę.

Mając po.'r'yŹsze na uwadze. z głębokim przekonaniem zrt'racam się do Wysokiej Ra-
dy wydziału Teologicznego Uniwers}1etu Mikołaja Kopemika w Toruniu, o wystqpienie
z wnioskiem do Centralnęj Komisji ds' stopni i T)'tułów Naukowych' o nadanię ks. dr hab'
Januszowi szulistowi t)'tułu naukowego pro|esora nauk teologicznych, na który w pełni za-
słusule.
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